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Kære svømmere og forældre i Horsens svømmeklubs konkurrenceafdeling. 

Vores børn har rigtig mange gode timer og oplevelser med svømning. Det skal de blive ved med og gerne mange generationer frem. 
I ved ligeledes, at der skal mange forældrehænder til for at trække dette og derfor har vi søgt inspiration fra andre svømmeklubber i 
Danmark, der har fundet alternative løsninger til, ”Hvordan bidrager mange med lidt”! 

Dette arbejde har resulteret i, at Horsens Svømmeklubs konkurrenceafdeling fra sæson start 2013/2014 indfører et pointsystem for 
forældrehjælp. Det skal resultere i, at alle forældre bidrager med lidt hjælp over hele sæsonen. Desuden en fremtidssikring af 
klubbens eksistens, gode trænere og en velfungerende konkurrenceafdeling. 

Egentlig havde det været ønskeligt, at vi kunne undgå yderligere administration i klubben, men er nået til erkendelsen, ”der skal 
mere til” og hvorfor så det? For de fleste svømmere og forældre er det almindelig kendt, at vores svømmestævner kræver en hel del 
frivillige officials og holdledere weekend efter weekend. Samtidigt bliver der lagt voldsomt mange timer i bestyrelsesarbejde, k-
udvalg, stævneafholdelse, webmaster og meget øvrigt ad-hoc arbejde i klubben. 

Indtil nu har det ofte været de samme svømmere og forældre, som er på ”pletten” hver gang og ofte de samme, som ikke yder nok – 
det går ikke! Det kan kun være i alles interesse, at der fremover løftes i flok, således arbejdet bliver overkommeligt for alle og det 
frivillige arbejde forsat er sjovt og kan lade sig gøre ved siden alle de andre vigtige gøremål der fylder i hverdagen. 

Når vores børn er konkurrencesvømmere, kræver det mere af forældrene, uanset svømmerens niveau og alder. Så se positivt på det 
og giv en hjælpende hånd indimellem, så gør du/I det hele meget lettere for dig selv, børnene og svømmesporten. Og hav ingen 
berøringsangst, vi har brug for hjælpere til mange forskellige typer opgaver – og ALLE vokser med opgaven, det er helt sikkert. Vi 
skal gøre opmærksom på, at det allerede først på sæsonen er muligt at komme med ønsker til opgaver, se ”holdleder og official 
opgaver 2017-18” under konkurrenceafdelingen på hjemmesiden. Her er det allerede nu muligt at tilmelde hjælp til de stævner i har 
aftalt med trænerne, at svømmerne deltager i ved opstartssamtalerne. 

Vi har regnet en del på behovet for point på de forskellige hold i K-afdelingen. 

I kan læse mere omkring point systemet på de underliggende sider. 

Det er vigtigt at pointere, at systemet ikke implementeres for at genere nogen, men alene for at bevare Horsens 
Svømmeklubs høje ambitions- og aktivitetsniveau. 

Det kan siges kort - uden hjælp er der ingen aktiviteter og eventuelle stævner til svømmerene! 

Spørgsmål omkring denne ordning kan rettes til k-udvalget. 

Vi glæder os til, at vi i fællesskab ”løfter” opgaverne i Horsens Svømmeklubs konkurrenceafdeling.  

Mange hilsner 

Bestyrelsen samt K-udvalget, 
Horsens Svømmeklub 
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Pointskala 

Følgende er pointskalaen, der skal opnås pr. svømmer i perioden 1/8 2017 til 31/7 2018: 

Senior og junior, international/national 70 point 

Senior, junior og Årgang A, regional 70 point 

Senior og junior og Årgang A, lokal 50 point 

Årgang B og Årgang C, lokal  25 point 

Der ydes søskenderabat, så har man 2 børn eller flere på et af nævnte hold, skal der max skaffes 80 point pr. familie i sæsonen.  

Opnået points vil blive ajourført på www.swimhorsens.dk ved årsskiftet og ved sæsonskifte. Det er svømmerens og forældrenes eget 
ansvar at pointene indberettes korrekt umiddelbart efter hvert stævne, anden aktivitet eller opgave og indenfor en måned. Pointene 
indberettes til Lone Bisgaard på lb@swimhorsens.dk. Pointadministrator opdaterer points på hjemmesiden løbende, så man kan 
følge sin egen pointstatus. 

Optjening af point  

Det er muligt at tjene point på følgende vis: 

 Hjemmestævner: 

o Holdleder, tidstager, bane-/vendedommer, starter, (ledende) tidtager, (ledende) måldommer,: 6 point per dag 

o Stævneleder, speaker, el-tid, sekretariat : 10 point per dag 

o Køkkentjans, officialforplejning, nattevagt, kiosk, mv. :  Point per opgave fremgår af tilmeldingslisterne 

 Udestævner:  

o Holdleder med overnatning.: 10 point per dag 

o Holdleder uden overnatning.: 6 point per dag 

o Speaker, starter,  (ledende) tidtager, (ledende) måldommer, bane-/vendedommer, el-tid, sekretariat : 8 point per 

dag 

 Træningslejr: 

o  Holdleder med overnatning.: 10 point per dag (dvs mandag til onsdag giver 26 point) 

o Holdleder uden overnatning.: 6 point per dag  

 Forplejning til stævner/træningslejre (f.eks. boller): 1 point 

 

 Modul-uddannelse: 

o Bestået efter 1/8 2017 (Tidtager, dommer, WinGrodan): 6 point pr. modul 

o Tilflyttere til klubben får i den første sæson point svarende til den uddannelse der medbringes fra tidligere klub 

 

 

http://www.swimhorsens.dk/
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 Udvalgsposter: (for et fuldt år)  

o Bestyrelse:  40 point pr. år   

o Konkurrenceudvalg, sponsorudvalg 40 point pr. år   

o Win-gro-danansvarlig, webmaster 20 point pr. år 

 

 Andre små udvalg/faste poster 

o Pointadministrator.: 30 point pr. år 

o Stævneadministrator, mesterskab 40 point pr. år / cup stævner:  50 point pr. år 

o Arrangør træningslejre.: 20 point pr. år (plus lejrdage) 

o Arrangør opstartstur.: 10 point pr. år (plus lejrdage) 

o Stævneledelse:  20 point pr.stævne ( plus stævnedage) 

o Hjælperlister: 15 pr.stævne 

o Kontaktforældre : 5 point pr. år 

 

 Koncerthjælp m.m.: 3 point pr. dag   (Husk dette skal selv meldes ind da vi ellers ikke får oplysning)   

 

 Point gives til de personer der er påført slutinfo for det enkelte stævne. 

 

 Overskydende points kan ikke overføres til efterfølgende år/sæson 
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Regler for pointsystemet 

 Point fastsættes af Bestyrelsen/konkurrenceudvalget og administreres af pointadministrator. 

 Point optjenes til svømmeren (opgøres pr. familie) af forældre eller øvrig familie. 

 Optjente point kan IKKE fordeles svømmerne imellem. 

 Forældre kontaktes af bestyrelse ved manglende point. 

 Ønsker om opgaver/stævner kan mailes til Dorthe Thorius Bek pådtb@lafnet.dk, således at man kan anmode om at tage 

opgaver som endnu ikke er besat. De opgaver som ikke er besat vil blive medtaget i info ved oprettelse af stævnet.. 

 Stævnekalenderen er foreløbig og kan derfor ændres løbende. Men det tilstræbes at den følger den liste der er udsendt i 

forbindelse med opstartssamtaler 

 Manglende point ved sæsonafslutning koster kr. 30,- pr. point – som opkræves seperat.  

 

Pointsystemet gælder for ALLE - uden undtagelser 

 

 


